
 

Attitudes Over de Seksuele Dubbele Standaard 

en Seksueel Risicogedrag 

De attitudes van ouders en peers in relatie tot seksueel risicogedrag van adolescenten met 

verschillende culturele achtergronden 

 

  

 

 

 

 

 

 

Universiteit van Utrecht 

Bachelor Thesis 

Student:     S.F. Van der Lof & A. Gurung    

Studentnummer:    6594166 & 6537685 

Begeleidende docente:   Joyce Endendijk 

Datum:     24-06-19 

  



 

ATTITUDES OVER DE SDS EN SEKSUEEL RISCICOGEDRAG 

 2 

Abstract 

This study examined the relation between sexual risk behavior of adolescents and the 

attitudes of their parents and peers regarding the sexual double standard (SDS), and whether this 

relation is moderated by their cultural background. The participants included 259 Dutch 

adolescents between 16 and 18 years old. The attitude of parents and peers about the SDS was 

measured with the Scale for the Assessment of Sexual Standards in an online questionnaire. In 

this study the cultural background of the adolescent has been divided into two dimensions; 

individualistic and collectivistic. The hierarchical multiple regression analysis revealed that the 

parents with a traditional SDS attitude, were significantly related to a higher level of sexual risk 

behavior of the adolescent. However, the relation between the traditional SDS attitude of peers 

and sexual risk behavior was not significant. Results indicate that there was a significant 

interaction effect between the predictors parents/peers attitudes about SDS, cultural background 

and sexual risk behavior. The cultural background of the adolescent was not a significant 

predictor for sexual behavior, although the cultural background does moderate the strength of the 

relation between peers/parents attitudes regarding SDS and sexual risk behavior. It is therefore 

important that the attitude towards the sexual double standard is highlighted in sex education. 

Finally, it is valuable that sexual education becomes more culturally sensitive, which means that 

more characteristics of collectivist cultures must be taken into account. 

  

Keywords: sexual risk behavior, adolescents, sexual double standard, peers, parents, cultural 

background 
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Attitudes Over de Seksuele Dubbele Standaard en Seksueel Risicogedrag 

Seks speelt een belangrijke rol in het leven van adolescenten, blijkt uit het onderzoek 

‘Seks onder je 25e’(De Graaf, Nikkelen, Borne, Twisk, & Meijer, 2017). Seks kan echter ook 

negatieve gevolgen met zich meebrengen, zoals ongeplande zwangerschappen en seksueel 

overdraagbare aandoeningen (soa). Seksueel gedrag, zoals geen of inconsistent condoomgebruik, 

dat risico’s op een soa of ongewenste zwangerschap met zich mee brengt wordt seksueel 

risicogedrag genoemd (Petersen, Meijer, De Graaf, & Van Bergen, 2006). Seksueel risicogedrag 

wordt gemeten aan de hand van het aantal bedpartners van een adolescent, het gebruiken van 

voorbehoedsmiddelen, en het type voorbehoedsmiddelen dat adolescenten gebruiken (Rodgers, 

1999; Ybarra & Mitchell, 2014). Nederlandse jongeren scoren goed op de timing van de eerste 

seksuele activiteit, seksueel genot en bescherming tegen zwangerschap (Gabhainn, Baban, Boyce 

& Godeau 2009). Bij 35% van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar wordt echter een 

soa gevonden (Petersen et al., 2006). In dit onderzoek ligt de focus op adolescenten, aangezien 

dit de groep is met de hoogste kans op seksueel risicogedrag (Tan & Gun, 2018). Vanwege de 

negatieve gevolgen van seksueel risicogedrag is het van belang dat er meer onderzoek wordt 

gedaan naar de onderliggende factoren. Op basis van uitkomsten uit dergelijk onderzoek kunnen 

interventies worden ontworpen om seksueel risicogedrag te verminderen. Deze studie richt zich 

op attitudes van ouders en peers over de seksuele dubbele standaard (SDS) en de culturele 

achtergrond van de adolescent.  

Een belangrijke predictor voor seksueel risicogedrag zouden de attitudes over de SDS van 

ouders en peers zijn (Frankel, 2012). SDS is de differentie in de evaluatie van seksueel gedrag 

van mannen en vrouwen, waarbij wordt verwacht dat mannen voornamelijk seksueel actief zijn, 

tegenover vrouwen die vooral seksueel passief zouden zijn (Emmerink, Vanweesenbeeck, van 

den Eijnden & ter Bogt, 2015). Volgens de theorie van Azjen (1991) kan gesteld worden dat de 

attitudes van ouders en peers over de SDS gerelateerd zijn aan het seksueel risicogedrag van de 

adolescent omdat de zogenoemde ‘injunctieve normen’, traditionele attitudes, van ouders en 

peers de norm bepalen voor adolescenten op seksueel gebied, wat belangrijk is in de intentie tot 

gedrag. Traditionele attitudes over de SDS wordt geassocieerd met een hogere mate van seksueel 

risicogedrag (Zaikman & Marks, 2016). Zo hebben jongens met een traditionele SDS attitude op 

jongere leeftijd seks, een groter aantal bedpartners en hebben vrouwen minder macht bij het 

nemen van beslissingen van seksuele aard (Bermudez, Castro, Gude, & Buela-Casal, 2010; 
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Ramiro-Sánchez, Ramiro, Bermúdez & Buela-Casal, 2018). Deze traditionele gendernormen van 

ouders dragen bij aan de gendersocialisatie van de adolescent. Een meer traditionele 

gendersocialisatie zorgt ervoor dat adolescenten meer druk ervaren zich genderspecifiek te 

gedragen en is er een verhoogde kans op seksueel risicogedrag (Bornstein, Mortimer, Lutfey & 

Bradley, 2011).Verscheidene studies vinden positieve associaties tussen traditionele attitude van 

ouders en het seksueel risicogedrag van adolescenten, zoals inconsistent condoomgebruik en een 

negatieve houding tegenover condooms (Ramiro-Sánchez et al., 2018; Van de Bongardt, De 

Graaf, Reitz & Dekovic, 2014). Deze studies hebben nog niet specifiek gekeken naar de attitudes 

van ouders en peers over de SDS en seksueel risicogedrag van de adolescent, het is daarom 

relevant dat hier onderzoek naar wordt gedaan.  

Volgens de sociale normen theorie van Cialdini en Trost (1998) conformeren jongeren 

zich ook aan de injunctieve normen van peers. De injunctieve normen zijn de verwachting en 

goedkeuring ten opzichte van seksueel gedrag onder peers (Baumgartner, Valkenburg, & Peter, 

2011). Uit onderzoek blijkt dat positieve attitude tegenover het hebben van seks en 

condoomgebruik van peers gerelateerd is aan hogere mate van seksuele activiteit en 

condoomgebruik bij adolescenten (Jain, Tobey, Ismail, & Erulkar, 2018; Van de Bongardt et al., 

2014). Naast de relatie tussen attitude van peers en seksueel gedrag is er ook een relatie 

gevonden tussen traditionele SDS attitude van adolescenten en seksueel risicogedrag. Zo blijkt 

uit onderzoek dat een traditionele SDS attitude van adolescenten gerelateerd is aan inconsequent 

condoomgebruik (Meyer et al., 2014) en bij jongens aan het hebben van seks op jongere leeftijd 

(Gonçalves et al., 2008).  

De culturele achtergrond van de adolescenten speelt mogelijk ook een belangrijke rol bij 

seksueel risicogedrag (Marshall, 2008). In deze studie wordt gekeken naar twee culturele 

tegenpolen; individualisme en collectivisme vanuit de theorie van Hofstede (1984). In een 

individualistische cultuur wordt er verwacht dat mensen voor zichzelf en hun directe familie 

zorgen. Binnen de seksuele ontwikkeling ligt de nadruk op persoonlijke belangen en seksuele 

exploratie, wat gerelateerd is aan een mindere mate van seksueel risicogedrag (Le & Kato, 

2006). Dit in tegenstelling tot collectivistische culturen waarin mensen bij een grote groep of 

collectief behoren, waar voor elkaar gezorgd wordt in ruil voor loyaliteit (Hatfield, Tang & 

Bensman, 2013). Binnen deze sociale groep worden ongepaste handelingen, zoals seksualiteit op 

jonge leeftijd of seks buiten het huwelijk, niet geaccepteerd. In collectivistische culturen is er een 
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meer conservatieve kijk op seks en heerst er een taboe op het praten over seks, dit wordt vaak 

gerelateerd aan minder anticonceptiegebruik en ongewenste zwangerschappen (Le & Kato, 2006; 

Tan & Gun, 2018). In een soortgelijk onderzoek van Lo, So en Zhang (2010) blijkt dat 

adolescenten uit collectivistische culturen vaker onbeschermde seks hebben en alcohol of drugs 

hebben gebruikt bij hun laatste seksuele ervaring, dan adolescenten van een individualistische 

cultuur. Ook is aangetoond dat er onder Nederlandse jongeren met een Marokkaanse of 

Antilliaanse, collectivistische, achtergrond meer ongewenste zwangerschappen voorkomen en 

vaker onbeschermde seks hebben dan jongeren met een Nederlands, individualistische, 

achtergrond (De Graaf et al., 2017).  

Mogelijk is er niet alleen een direct verband tussen attitudes van ouders en peers over de 

SDS, de culturele achtergrond van adolescenten en seksueel risicogedrag, maar ook een 

interactie van beide predictoren. De socialisatie theorie (Catalano et al.,1996) suggereert dat het 

gedrag van het individu binnen het collectief gespecificeerd wordt door de groep, waarbij 

jongeren hun gedrag veel meer laten beïnvloeden door het collectief dan jongeren in 

individualistische culturen. In een collectivistische cultuur kan er van adolescenten verwacht 

worden dat ze zich meer aantrekken van de conservatieve normen en waarden van de groep, 

waardoor het seksueel gedrag van de adolescent mogelijk meer wordt beïnvloed door onder 

andere de attitude van ouders (Halpern & Perry-Jenkins, 2015). Zo wordt afwijkend gedrag, als 

seksueel gedrag, niet alleen gezien als gezichtsverlies voor het individu maar ook voor de ouders, 

in tegenstelling tot individualistische culturen waarbij het collectief geen centrale rol speelt 

(Boehnke, 2011; Triandis, 2001).  

Dit geldt ook voor de attitude van peers, zo blijkt dat adolescenten uit collectivistische 

culturen gevoeliger zijn voor de normen van peers dan in individualistische culturen, waar er 

meer gericht wordt op zelfontplooiing (Nie, Gwozdz, Reisch, & Sousa-Poza, 2017; Pels, 2003). 

Bovendien verschillen de culturen ook in gendernormen, waarbij binnen individualistische 

culturen gender-gelijkheid centraal staat, terwijl er in collectivistische culturen meer traditionele 

genderrollen heersen (Boehnke, 2011). Uit onderzoek blijkt ook dat onder culturen die minder 

egalitaire gendernormen hebben, jongens eerder gevaar lopen om seksueel risicogedrag te 

vertonen en meisjes kwetsbaarder zijn voor negatieve seksuele ervaringen (Meyer et al., 2014; 

Torres, Goicolea, Edin, & Öhman, 2012). Er is weinig bekend over de combinatie van de 

attitudes van ouders en peers over de SDS, culturele achtergrond en seksueel risicogedrag bij de 
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adolescent, daarom is het relevant om er meer wetenschappelijke kennis en onderzoek over op te 

doen.  

In deze studie wordt gekeken naar de relatie tussen de attitudes van ouders en peers over 

de SDS en seksueel risicogedrag van adolescenten, en in hoeverre dit verschilt tussen 

individualistische en collectivistische culturen. Aan de hand van bovenstaande theorieën en 

onderzoeken zal er worden uitgegaan van de volgende hypotheses: 1) Een hoge mate van 

traditionele attitudes van de ouders en peers over de SDS, is gerelateerd aan meer seksueel 

risicogedrag bij de adolescent, 2) Adolescenten met een individualistische culturele achtergrond 

vertonen minder seksueel risicogedrag dan adolescenten met een collectivistische achtergrond en 

3) De relatie tussen de attitudes van ouders en peers over de SDS en seksueel risicogedrag is 

sterker bij adolescenten met een collectivistische culturele achtergrond dan bij adolescenten met 

een individualistische achtergrond. 

Methode  

Procedure en Participanten 

Deze studie betreft een kwantitatief correlationeel onderzoek. De dataset kwam tot stand 

door het afnemen van online vragenlijsten onder adolescenten. De onderzoekspopulatie waaruit 

de participanten steekproefsgewijs zijn getrokken, zijn adolescenten tussen de 16-18 jaar in 

Nederland. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in 2017-2019. Voor dit onderzoek werd er 

een gemakssteekproef ingezet, en is er gebruik gemaakt van de netwerken van studenten die 

middelbare scholen en MBO-scholen hebben benaderd. Deze studenten hebben vervolgens een 

afspraak gemaakt met de individuele docenten en klassen voor de dataverzameling. De 

geselecteerde scholen werden gecontacteerd voor toestemming van deelname door middel van 

een wervingsbrief en de leerlingen zelf zijn middels een flyer geïnformeerd door de docenten van 

de deelnemende klassen. De data werd verzameld in het klaslokaal onder schooltijd, hierbij was 

de leerkracht en een student aanwezig. In de eerste vraag van de vragenlijst werd gevraagd om 

informed consent te geven om mee te werken aan dit onderzoek. De leerlingen zijn 16 jaar of 

ouder en mogen daarom hier zelf toestemming voor geven. Het invullen van de vragenlijst 

duurde gemiddeld 30-40 minuten en de anonimiteit werd van tevoren gegarandeerd. De 

leerlingen mochten volledig vrijwillig deelnemen en op elk gewenst moment de deelname 

beëindigen. Deze studie werd ethisch goedgekeurd door de Commissie Ethiek van de sociale en 

academische wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.  
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In totaal hebben er 259 participanten vragenlijsten ingevuld, hiervoor kregen ze geen 

beloning.  Deze participanten waren gemiddeld 16,9 jaar oud (SD=0,778), waarvan 47,1% man 

en 52,9% vrouw. Er waren verschillende etniciteiten onder de participanten, 78,4 % had een 

individualistische achtergrond en 21,6 % had een collectivistische achtergrond. Van de 

participanten deden 8,1 % VMBO, 43,6 % HAVO en 48,3% VWO/gymnasium.  

Instrumenten 

De afhankelijke variabele in deze studie is het seksuele risicogedrag van de adolescent en 

de onafhankelijke variabelen zijn attitudes van ouders- en peers over de SDS. In dit onderzoek is 

de ‘etniciteit’ van de adolescent als moderator gebruikt.  

Seksueel Risicogedrag. Seksueel risicogedrag werd gemeten door een vragenlijst die is 

gebaseerd op die van Rodgers (1999) en Ybarra en Mitchell (2014). Er werd gebruik gemaakt 

van drie items. Het eerste item mat het aantal bedpartners, volgens Roders (1999) werd het risico 

op een soa substantieel verhoogd bij meerdere bedpartners. Bij item 2 werd er gemeten hoe vaak 

een adolescent een voorbehoedsmiddel had gebruikt tijdens de seks. De volgende 

antwoordschaal werd hiervoor gebruikt: 1= altijd, 2= bijna altijd, 3= soms, 4= bijna nooit, 5= 

nooit. Tot slot werd bij item 3 gemeten welk(e) voorbehoedsmiddel(en) er werden gebruikt door 

de adolescent, hierbij werd deze antwoordschaal gebruikt 1= pil of spiraaltje, 2= condoom, 3= 

pessarium, 4= niets, 5= anders. Deze studie operationaliseert zowel afzonderlijk de consistentie 

van het gebruik van voorbehoedsmiddelen in item 2, als de effectiviteit van de gebruikte 

voorbehoedsmiddelen in item 3. De items zijn gehercodeerd in een nieuwe risicoscore, hier werd 

het gemiddelde van de somscore genomen. De risicoscores worden in tabel 1 per item 

weergegeven.  

Tabel 1 

De Risicoscores Voor Seksueel Risicogedrag. 

 Mate van seksueel risicogedrag 

Items: Geen risico Laag risico Hoog risico 

1: Met hoeveel jongens of meisjes heb je 

seks gehad? 

0= Geen 

bedpartner  

1= Een 

bedpartner 

2= Een of meer 

bedpartners 

2: Hoe vaak gebruikte jij en/of je partner 

een voorbehoedsmiddel als jullie seks 

hadden? 

0= Altijd  1= Bijna altijd 2= Soms, bijna 

nooit of nooit 
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3: Als je voor het eerst met iemand seks 

hebt welk(e) voorbehoedsmiddel(en) 

gebruikte je dan? 

0= Condoom in 

combinatie met 

pil, spiraaltje of 

pessarium 

1= Condoom 2= Niets 

 

Attitude van Ouders. De attitude van ouders over de SDS worden gemeten door een 

vragenlijst die afgeleid is van de Scale for the Assessment of Sexual Standards (SASSY). Van de 

35 items uit SASSY, werd er in dit onderzoek gebruik gemaakt van de acht items die de hoogste 

factorladingen hebben (> .55) om de lengte van de vragenlijst te beperken, ook zijn de dubbele 

items weggelaten (Emmerink et al., 2017). De SASSY- vragenlijst is gebruikt in eerder 

onderzoek (Emmerink et al., 2017), hieruit bleek deze één dimensionaal te zijn, intern consistent, 

een goede test- hertest betrouwbaarheid te hebben en construct- en convergent valide te zijn. Er 

werd in totaal gebruik gemaakt van acht items, een voorbeelditem is: Mijn ouders vinden dat 

meisjes zich op het gebied van seks terughoudender moeten gedragen dan jongens. Deze items 

werden beoordeeld op een 6-punt antwoordschaal: 1= helemaal niet waar, 2= niet waar, 3= 

beetje niet waar, 4= beetje waar, 5= waar, 6= helemaal waar. De losse items zijn samen genomen 

tot een gemiddelde score, waarbij hogere scores wijzen op traditionele attitude over de SDS van 

ouders. De Cronbach’s alpha van deze schaal is .87,wat een goede betrouwbaarheid betekent. 

Hercoderen was bij deze vragenlijst niet nodig.  

Attitude van Peers. De attitude van peers over de SDS werd gemeten door een 

vragenlijst die afgeleid is van de Scale for the Assessment of Sexual Standards (SASSY). Van de 

35 items uit SASSY, werd er in dit onderzoek gebruik gemaakt van de acht items die de hoogste 

factorladingen hebben (> .55) om de lengte van de vragenlijst te beperken, ook zijn de dubbele 

items weggelaten (Emmerink et al., 2017). De betrouwbaarheid en validiteit komen overeen met 

de vragenlijst over attitude over de SDS van ouders. Items 9 en 10 zijn niet afgeleid uit SASSY 

maar van de originele items uit de Add Health studie (Dittus & Jaccard, 2000). In het onderzoek 

van Dittus & Jaccard (2000) zijn deze items succesvol gebruikt en vertoonden construct 

validiteit. Er werd in totaal gebruik gemaakt van tien items, beoordeeld op een 6-punt 

antwoordschaal: 1= helemaal niet waar, 2= niet waar, 3 =beetje niet waar, 4= beetje waar, 5= 

waar, 6= helemaal waar. Een voorbeelditem is: Mijn vrienden/vriendinnen vinden dat seks voor 

jongens belangrijker is dan voor meisjes. Voor deze vragenlijst geldt hetzelfde als de vragenlijst 
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over de attitudes van ouders, de losse items zijn samen genomen tot een gemiddelde score, 

waarbij hogere scores wijzen op traditionele attitude over de SDS van peers. Cronbach’s alpha 

van deze schaal is .79, wat voldoende betrouwbaarheid betekent. Een lage score op item 9 is 

passend bij een traditionele SDS en daarom werd item 9 gehercodeerd.  

Etniciteit. De etniciteit werd gemeten door één item met de volgende vraag in de 

vragenlijst: ‘Wat is je etnische achtergrond?’. Er werd gebruik gemaakt van de volgende 

antwoordschaal: 1= Nederlands, 2=Marokkaans, 3= Turks, 4= Surinaams, 5= Aziatisch, 

6=Indonesisch en 7= anders. Antwoord 2 tot en met 6 werd gehercodeerd naar ‘collectivistisch 

=0’ en antwoord 1 werd gehercodeerd naar ‘individualistisch =1’. Bij antwoord 7 is er specifiek 

gekeken naar de gegeven antwoorden en deze zijn verdeeld onder individualistisch of 

collectivistisch, aan de hand van het model van Hoftstede (1984).   

Analyse 

 Er werd een hiërarchische multipele regressieanalyse uitgevoerd om seksueel 

risicogedrag te voorspellen. De analyses werden apart uitgevoerd voor ouders en voor peers. In 

stap 1 werden de variabelen attitudes van ouders/peers over de SDS en de culturele achtergrond 

toegevoegd. In stap 2 werd de interactieterm tussen de attitudes van ouders/peers over de SDS en 

de culturele achtergrond toegevoegd. Er is gekeken naar het effect van de individuele predictoren 

en ook naar de interactieterm van ouders- en peers attitudes en culturele achtergrond. Als 

significantiemaat wordt een alpha van p= .05 gehanteerd. 

Resultaten 

Data-inspectie 

 In het kader van dit onderzoek is er naar de verschillende assumpties voor een 

hiërarchische regressieanalyse gekeken. De variabelen ouderattitude en peerattitude waren 

normaal verdeeld, seksueel risicogedrag was echter bij beide rechtsscheef verdeeld, hetgeen 

betekende dat er niet aan de assumptie van normaliteit was voldaan. De rechtsscheve verdeling 

liet zich verklaren doordat een groot deel van de onderzoekspopulatie geen seks heeft gehad en 

daarom geen seksueel risicogedrag kon vertonen. Er was één uitbijter op de variabele attitude 

van peers over de SDS. De univariate uitbijter (n = 1) die hoger of lager dan 3.29 SD verwijderd 

was van het gemiddelde, is gewinsorized om te zorgen dat het een net niet te extreme waarde 

kreeg. In een scatterplot werd duidelijk dat er bij alle variabelen aan de voorwaarden van 

lineariteit en homoscedasticiteit is voldaan. Tot slot varieerden in de regressieanalyse de 
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tolerantiewaarden van .32 tot .96 en de VIF-waarden van 1.04 tot 3.15, hiermee was er binnen de 

analyse geen sprake van multicollineariteit 

Beschrijvende Statistieken 

In tabel 2 zijn de beschrijvende statistieken van ouders en peers attitudes over de SDS, 

culturele achtergrond en seksueel risicogedrag weergegeven. Een positief gemiddelde bij de 

variabele attitudes betekent gemiddeld meer traditionele attitudes over de SDS en een negatieve 

score betekent meer egalitaire attitudes over de SDS. De bivariate correlaties lieten zien dat er 

geen significante correlatie bestaat tussen ouders en peers attitudes over de SDS en seksueel 

risicogedrag bij adolescenten met een individualistische culturele achtergrond. Er zijn ook geen 

significante correlaties gevonden tussen de attitude van peers en seksueel risicogedrag van 

adolescenten met een collectivistische culturele achtergrond. Uit de resultaten bleek dat er wel 

een positieve significante correlatie gevonden is tussen ouderattitude over de SDS en seksueel 

risicogedrag van adolescenten met een collectivistische culturele achtergrond; een hoge mate van 

traditionele attitude is gerelateerd aan een hoge mate van seksueel risicogedrag bij de adolescent. 

De peerattitude en ouderattitude over de SDS correleerden bij beide culturele achtergronden 

sterk met elkaar. 

Tabel 2 

Gemiddelden, Standaarddeviaties en Pearson Correlatiecoëfficiënten van Ouder- en Peer 

Attitude, Seksueel Risicogedrag en Culturele Achtergrond. 

  Individualisme Collectivisme Totaal Range 

 1. 2. 3.  M (SD) M (SD)          M (SD) Min Max 

1. Ouder 

attitude 

- .54** .39** 2.07 (0.86) 2.48 (1.16) 2.16 (0.94) 1 5.50 

2. Peer 

attitude 

.44** - .20 2.37 (0.70) 2.64 (0.95) 2.42 (.077) 1 5.00 

3. Seksueel-

risicogedrag 

0.18 -.12  -  0.16 (0.44) 0.30 (0.69) 0.19 (0.50) 0.00 3.00 

*Noot correlatie boven de diagonaal collectivistisch, onder de diagonaal individualistisch. 

*p < .05, ** p < .001 

Aan de hand van een onafhankelijke t-toets is er gekeken naar de verschillen tussen 

ouderattitude, peerattitude en seksueel risicogedrag bij adolescenten met verschillende culturele 
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achtergronden. Adolescenten met een individualistische- en collectivistische achtergrond 

verschilden niet significant van elkaar in seksueel risicogedrag, t (64.82) = 1.37, p = .088, one-

tailed en de peerattitude over de SDS t(68.84) = 1.95, p =.055. De ouderattitude over de SDS 

verschilden in culturele achtergrond significant van elkaar, t (69) = 2.45, p = .017, two-tailed, d= 

.48. De collectivistische adolescenten toonden significant hogere mate van traditionele 

ouderattitude over SDS dan de individualistische adolescenten.  

Voorspellers Voor Seksueel Risicogedrag: Moderatie Model Ouder- en Peer Attitudes Over 

SDS en Seksueel Risicogedrag. 

 Seksueel Risicogedrag Voorspelt Door Attitudes van Ouders en Peers Over de 

SDS. De resultaten van de hiërarchische multipele regressieanalyse zijn weergegeven in 

Tabel 3. In de eerste stap was er een effect voor ouderattitude gevonden (b= .069,  = .128, p= 

.042), hetgeen overeenkomt met de eerste hypothese dat een hoge mate van traditionele attitude 

van ouders over de SDS, is gerelateerd aan meer seksueel risicogedrag. Uit de resultaten van de 

analyse bleek dat ouderattitude over de SDS en culturele achtergrond samen significante (F (2) 

=3.646, R2 = .028, p = .027) voorspellers waren voor seksueel risicogedrag bij adolescenten, met 

een verklaarde variantie van 3% in stap 1. 

De predictoren attitude van peers over de SDS en culturele achtergrond verklaarden 

samen in de eerste stap, een niet significante 1% van de variantie (R2 = .01, F(2,256) = 1,553, 

p=.214) in Seksueel risicogedrag. Hieruit bleek dat er geen verband is gevonden tussen attitude 

van peers over de SDS en Seksueel risicogedrag, waarmee de voorspelling dat een hoge mate 

van traditionele Attitude van peers over de SDS is gerelateerd aan meer Seksueel risicogedrag bij 

adolescenten (hypothese 1) niet wordt ondersteund. 

Culturele Verschillen in Seksueel Risicogedrag. Er was echter geen significant effect 

gevonden van de culturele achtergrond (b= - .107,  = - .086, p= .169) op seksueel risicogedrag 

bij zowel de analyse van ouders als peers. Dit kwam niet overeen met de tweede hypothese, dat 

adolescenten met een individualistische culturele achtergrond minder seksueel risicogedrag 

vertonen dan adolescenten met een collectivistische achtergrond.  

Seksueel Risicogedrag Voorspelt Door Ouder- en Peerattitude en Culturele 

Achtergrond. Na het toevoegen van de interactieterm ouderattitude en culturele achtergrond in 

stap 2 (F (3) =6.471, R2= .071, p < .001) is er een significante toename van 7% in de verklaarde 

variantie ten opzichte van stap 1. Uit de analyse bleek dat ouderattitude over de SDS en de 
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significante interactie tussen ouderattitude over de SDS en culturele achtergrond (b= - .242,  = 

- .366, p = .001) significante voorspellers zijn voor seksueel risicogedrag.  

Stap 2 in de regressie met peer attitudes laat met de toevoeging van de interactieterm 

peerattitude en culturele achtergrond een significante toename in verklaarde variantie zien van 

4% (R2 = .04, F(3,255) =3.175, p<.05). Uit de analyse bleek dat attitude peers over de SDS (B= -

.14, S.E,=.07, β =-.22, p<.05) en het interactie-effect (B=-.22, S.E,=.09, β =-.27, p<.05) 

significante voorspellers zijn voor seksueel risicogedrag. De culturele achtergrond modereert dus 

de sterkte van het verband tussen attitudes van peers en ouders over de SDS en seksueel 

risicogedrag.  

Tabel 3  

Hiërarchische Regressieanalyse Tussen Ouder- en Peer Attitudes Over de SDS met een 

Individualistische en Collectivistische Culturele Achtergrond als Voorspeller van Seksueel 

Risicogedrag. 

 Attitude ouders over de SDS 

en Seksueel risicogedrag 

Attitude peers over de SDS 

en Seksueel risicogedrag 

Voorspellers  𝑅2   𝑅2  

Stap 1 .03*  .01 

Attitudes   .13*  -.01 

Culturele Achtergrond  -.09  -.11 

Stap 2 .07**  .04*  

Attitudes   .43**   .22* 

Culturele Achtergrond  -.05  -.09 

Attitudes x Culturele 

Achtergrond 

 -.37**  -.27* 

R2 .10  .05 

*Noot: Culturele achtergrond werd gecodeerd als dummy (0=individualistisch, 

1=collectivistisch). 

*p < .05, **p < .001 

Het interactie-effect tussen de predictoren en seksueel risicogedrag wordt in Figuur 1 en 

Figuur 2 weergegeven. In figuur 1 is te zien dat bij adolescenten met een collectivistische 
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achtergrond, meer traditionele attitude van ouders over de SDS gerelateerd zijn aan een hoge 

mate van seksueel risicogedrag. Daarnaast is te zien dat de attitude van ouders over de SDS bij 

adolescenten met een individualistische culturele achtergrond nauwelijks gerelateerd zijn aan de 

mate van seksueel risicogedrag. In figuur 2 wordt weergegeven dat bij adolescenten met een 

collectivistische culturele achtergrond hoge traditionele attitude van peers over de SDS 

gerelateerd was aan een hoge mate van seksueel risicogedrag. Verder is te zien dat adolescenten 

met een individualistische culturele achtergrond het tegenovergestelde verband laat zien, 

namelijk dat een hoge mate van traditionele peerattitude gerelateerd is aan een lage mate van 

seksueel risicogedrag. Beide figuren ondersteunen de derde hypothese, dat de relatie tussen 

traditionele attitude van ouders en peers over de SDS en seksueel risicogedrag sterker is bij 

adolescenten met een collectivistische culturele achtergrond dan adolescenten met een 

individualistische culturele achtergrond. 

  Figuur 1 

Interactie Tussen Ouderattitude en Seksueel Risicogedrag. 

Figuur 1 

Interactie Tussen Peerattitude en Seksueel Risicogedrag. 
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Discussie 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken wat de relatie is tussen de attitudes van 

ouders en peers over de SDS en seksueel risicogedrag van adolescenten, en welke rol de 

culturele achtergrond hierin speelt. De resultaten lieten zien dat een hoge mate van traditionele 

attitude van ouders over de SDS gerelateerd is aan meer seksueel risicogedrag bij de adolescent. 

Tegen de verwachting in werd er bij de attitude van peers over de SDS geen significant resultaat 

gevonden ten aanzien van seksueel risicogedrag. De tweede hypothese werd tevens verworpen; 

adolescenten met een collectivistische culturele achtergrond lieten niet significant meer seksueel 

risicogedrag zien dan adolescenten met een individualistische achtergrond. Voor de laatste 

hypothese ten aanzien van het interactie-effect, zijn er significante resultaten gevonden voor 

zowel de attitude- van ouders als van peers over de SDS. De relatie tussen de attitudes over de 

SDS en seksueel risicogedrag was sterker bij adolescenten met een collectivistische culturele 

achtergrond dan bij adolescenten met een individualistische achtergrond. Dit toonde aan dat het 

interactie-effect samen met de attitudes van ouders en peers over de SDS, significante 

voorspellers zijn voor seksueel risicogedrag. Hetgeen betekent dat de culturele achtergrond de 

sterkte van het verband tussen attitude van ouders en peers over de SDS en seksueel risicogedrag 

modereert.  

Op basis van eerder onderzoek werd aangetoond dat de attitude van ouders over de SDS 

gerelateerd was aan het seksueel risicogedrag van de adolescent (Azjen, 1991; Zaikman & 

Marks, 2016; Ramiro-Sánchez et al., 2018), omdat verwacht werd dat de injunctieve normen, 

traditionele attitudes van ouders de norm bepalen voor adolescenten op seksueel gebied, wat van 

belang was voor de intentie tot gedrag. Volgens Zaikman en Marks (2016) droegen de 

traditionele attitudes van ouders over de SDS bij aan het hebben van meerdere bedpartners en het 

hebben van seks op jongere leeftijd. Hetgeen kwam overeen met de verwachting van dit 

onderzoek; een hoge mate van traditionele attitude van ouders over de SDS werd gerelateerd aan 

meer seksueel risicogedrag bij de adolescent. 

Uit de resultaten bleek dat een hoge mate van traditionele attitude van peers over de SDS 

niet gerelateerd is aan meer seksueel risicogedrag bij adolescenten. De relatie tussen de attitude 

over de SDS en seksueel risicogedrag is mogelijk sterker bij ouders dan bij peers. Uit eerdere 

studies bleek dat er wel een significante relatie zou zijn tussen de attitude van peers en seksueel 

risicogedrag. Deze studies zijn echter niet gericht op de specifieke attitude over de SDS van 
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peers. Een alternatieve redenatie hiervoor kan zijn dat de adolescenten een beter beeld hadden 

van de attitude van hun ouders over de SDS, dan van de attitude over de SDS van hun peers. De 

discrepantie tussen de rapportages over ouders en peers konden veroorzaakt worden door de 

verschillende relaties die adolescenten hebben met hun ouders en peers (Ehrlich, Cassidy, & 

Dykas, 2011).  

Adolescenten met individualistische culturele achtergrond bleken niet minder seksueel 

risicogedrag te vertonen dan adolescenten met een collectivistische achtergrond, dit was tegen de 

verwachting in. Dit zou verklaart kunnen worden doordat de jongeren in beide groepen van de 

steekproef een Nederlandse nationaliteit hebben. De adolescenten die in deze studie gekenmerkt 

werden als collectivistisch, bevonden zich mogelijk in een acculturatieproces. Deze 

collectivistische adolescenten zijn vaak de 3e generatie die in Nederland wonen, waardoor ze 

mogelijk de Nederlandse cultuur en dus de ‘individualistische cultuur’ hebben overgenomen. 

Volgens het acculturatiemodel (Berry, Phinney, Sam, & Vedder, 2006) kunnen adolescenten van 

een etnische minderheid psychologische en culturele verandering doormaken om beter te 

functioneren in de dominante cultuur. Het contrast tussen de verschillende culturele 

achtergronden zou hierdoor minder groot zijn dan wanneer het onderzoek uitgevoerd zou worden 

in een puur ‘collectivistische’ context (Le & Kato, 2004).  

 Op basis van eerder onderzoek, dat liet zien dat het gedrag van het individu binnen het 

collectief gespecificeerd wordt door de groep (Boehnke, 2011; Catalano et al., 1996; Triandis, 

2001), werd verwacht dat collectivistische adolescenten hun gedrag veel meer lieten beïnvloeden 

door het collectief dan adolescenten in een individualistische cultuur. Adolescenten met een 

collectivistische culturele achtergrond zouden zich mogelijk meer aantrekken van de traditionele 

normen en waarden van de groep (Halpern & Perry-Jenkins, 2015), waardoor het seksueel 

gedrag meer beïnvloed zou worden door attitudes van ouders en peers dan bij adolescenten met 

een individualistische culturele achtergrond, waarbij het collectief geen centrale rol speelt. De 

resultaten ondersteunden de volgende verwachtingen; de relatie tussen de attitude van ouders 

over de SDS en seksueel risicogedrag is sterker bij adolescenten met een collectivistische 

achtergrond dan bij adolescenten met een individualistische culturele achtergrond. 

De onderzoeksresultaten bevestigden ook dat de relatie tussen traditionele attitude van 

peers over de SDS en seksueel risicogedrag sterker is bij adolescenten met een collectivistische 

culturele achtergrond dan adolescenten met een individualistische culturele achtergrond. Dit 



 

ATTITUDES OVER DE SDS EN SEKSUEEL RISCICOGEDRAG 

 16 

komt overeen met verschillende studies (Nie et al., 2017; Pels, 2003), die aantoonden dat 

adolescenten uit collectivistische culturen gevoeliger zijn voor de normen van peers dan 

adolescenten in individualistische culturen. Ook geeft het onderzoek van Boehnke (2011) aan dat 

collectivistische culturen gekenmerkt worden met traditionele gendernormen, hierdoor zouden 

jongeren mogelijk meer gevaarlopen om seksueel risicogedrag te vertonen (Meyer et al., 

2014;Torres et al., 2012). 

De belangrijkste limitatie van deze studie is dat het een correlationeel onderzoek is en er 

geen uitspraken gedaan konden worden over het oorzakelijke verband. Een suggestie zou zijn om 

een experimenteel onderzoek te doen om het daadwerkelijke effect van de attitude over de SDS 

van ouders en peers op seksueel risicogedrag te meten. Een andere methodische limitatie van 

deze studie is dat de data is verzameld doormiddel van een gemakssteekproef, wat de 

representativiteit van de steekproef over de populatie kan benadelen. De participanten hadden 

door middel van zelfrapportage de vragenlijsten ingevuld wat eventueel kon leiden tot sociaal 

wenselijke antwoorden. Een suggestie zou zijn om impliciete associatie taken te gebruiken bij 

het vervolgonderzoek, om zo de sociale wenselijkheid te verminderen.  

Nog een beperking is de ongelijke spreiding in het opleidingsniveau en de culturele 

achtergrond van de deelnemende respondenten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de 

generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt is. Een suggestie voor nader onderzoek zou zijn 

om meer spreiding te creëren door meer participanten van MBO-niveau en adolescenten met een 

collectivistische culturele achtergrond mee te nemen in het onderzoek. Tot slot is in dit 

onderzoek niet in acht genomen dat de aanpak om cultuur in te delen in het individualisme en 

collectivisme (Hofstede, 1984), inadequaat zou kunnen zijn. Cultuur en menselijk gedrag zijn 

namelijk complex en hangt samen met de sociale-ecologische context (Voronov, 2002). In 

vervolgonderzoek zal er daarom meer rekening moeten worden gehouden met heterogeniteit 

binnen culturen. Dit kan gedaan worden door de minderheidsculturen in Nederland, die in dit 

onderzoek geschaald zijn onder collectivistisch, apart te onderzoeken. 

            Naast genoemde beperkingen toonde deze studie relevante inzichten aan. Zo is er nog 

geen eerder onderzoek gedaan naar de attitudes van ouders en peers over de SDS in relatie met 

seksueel risicogedrag, waarbij de culturele achtergrond als modererende rol werd meegenomen. 

Een ander sterk punt is dat de vragenlijsten waarin het seksueel risicogedrag en de attitude van 
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peers en ouders wordt gemeten, intern consistent zijn en een hoge betrouwbaarheid bevatten 

(Dittus & Jaccard, 2000; Emmerink et al., 2017; Rodgers, 1999; Ybarra & Mitchell, 2014). 

            Concluderend laat dit onderzoek zien dat de attitude van ouders en peers en de culturele 

achtergrond in relatie staan met het seksueel risicogedrag van de adolescent. Het is daarom 

belangrijk dat de attitude over de seksuele dubbele standaard consequent een onderdeel wordt 

van de seksuele voorlichting. Tevens is het waardevol om ouders te betrekken bij de seksuele 

voorlichting. Voorlichtingen aan ouders over de SDS en de gevolgen hiervan zouden ouders 

inzicht kunnen geven in de relatie tussen hun eigen attitude over de SDS en het seksueel gedrag 

van hun kinderen. Het is ten slotte relevant dat seksuele voorlichting cultuur gevoeliger wordt, 

wat inhoudt dat er meer rekening gehouden moet worden met kenmerken van collectivistische 

culturen. Het is echter belangrijk dat bij deze implicaties de genoemde beperkingen in 

ogenschouw moeten worden genomen, waarbij meer onderzoek moet uitwijzen of deze 

programma’s echt gericht moeten zijn op ouderattitude en collectivistische culturen.  
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